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ACTA 

Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Júlio Martins 

Faria Mendes, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo 

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira 

e António José Salgado Almeida. O cidadão eleito pela lista do PPD/PSD, 

Eduardo António Salgado Leite, devidamente convocado na sequência da 

suspensão do mandato do Vereador Carlos Vasconcelos, não compareceu, 

tendo, contudo, apresentado requerimento para suspensão do seu 

mandato, que foi votado antes da ordem do dia, conforme adiante se 

indica. Nesta sequência, e como estivesse presente a cidadã imediatamente 

a seguir na ordem da respectiva lista, Luísa Maria Alves de Oliveira, foi 

efectuada a respectiva substituição, nos termos do nº 7 do art. 77º da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, tendo, consequentemente, a referida cidadã 

participado como Vereadora na presente reunião ordinária. ------------------- 

Pelas 10.00 horas foi declarada aberta a reunião. -------------------------------- 

------------------------ ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------ 

--------------------------------- INTERVENÇÕES ------------------------------- 

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Comentou o funcionamento da feira 

semanal, recordando que passaram já 12 anos sobre a sua localização, que 

se considerava provisória, no Campo de S. Mamede. Disse que era urgente 

encontrar uma solução definitiva, denunciando aquilo que considerava ser 

“uma ferida aberta” no Centro Histórico de Guimarães, atendendo, por 

um lado, aos transtornos causados aos moradores, e, por outro, às más 
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condições proporcionadas aos consumidores, comerciantes e turistas; 2 – 

Vereador Vítor Ferreira – a) – Fez algumas considerações sobre o estudo 

solicitado pelos Vereadores do PSD aquando da última actualização das 

tarifas de resíduos sólidos urbanos, referindo que o documento entregue 

não respondia, nem à análise da rentabilidade e eficiência do serviço, nem 

ao impacto dos sucessivos aumentos das tarifas na conta de exploração, 

não tendo ali sido incluída uma comparação de dados com o anterior 

estudo de 2002, que serviu de base ao aumento de 20% do tarifário. 

Considerou preocupante os números apresentados pelos serviços, visto a 

taxa de cobertura das despesas em 2002 ser de cerca de 40% e, após três 

anos consecutivos de aumentos de tarifário acima da inflação, de cerca de 

35% nos três anos, aquela taxa de cobertura ser agora de apenas 23%. 

Defendeu que deveriam ser apuradas as razões que justificam 

determinados aumentos, referindo que o aumento médio global dos custos 

de exploração nos últimos quatro anos tinha sido de cerca de 57% quando 

o aumento médio de produção anual per capita de resíduos sólidos urbanos 

terá sido, no mesmo período, de apenas 14%; 3 – Vereador António 

Salgado Almeida – a) – Lamentou a demora na resolução dos problemas 

causados pela construção da auto-estrada Guimarães/Vila Pouca de 

Aguiar; b) – Quis saber onde e quando será construído o novo edifício da 

EB1 de Candoso S. Martinho; 4 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente às questões relacionadas 

com a construção da auto-estrada Guimarães/Vila Pouca de Aguiar disse 

que têm sido realizadas reuniões com os representantes da AENOR, tendo 

em vista a resolução dos problemas, tendo ficado combinado que a 

AENOR iria ainda permanecer cerca de 3 meses para proceder às 

reparações necessárias, podendo a Câmara Municipal vir a assumir algumas 

intervenções ao nível do embelezamento/ajardinamento de alguns 
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espaços; b) – Quanto ao novo edifício da EB1 de Candoso S. Martinho, 

informou que estava a ser elaborado o projecto do novo estabelecimento 

de ensino, pelo que dificilmente o edifício estaria pronto para o próximo 

ano lectivo; c) – Quanto à feira semanal, discordou do que foi dito em 

relação à opinião dos turistas, visto que se tem verificado que estes 

apreciam o espaço da sua localização. Disse, também, que a Câmara tem 

ponderado todas os problemas envolvidos, muito embora tenha sempre 

concluído que, com excepção dos moradores das imediações do Campo de 

S. Mamede – que são os maiores lesados – quer os feirantes, quer a 

população, quer mesmo os turistas, não querem que a feira seja transferida 

para outro local. Finalmente, disse que a solução se afigurava difícil porque 

só era possível encontrar um espaço compatível com a dimensão da feira 

actual a uma distância de 2 ou 3 quilómetros do núcleo urbano de 

Guimarães, acrescentando, todavia, que, no âmbito do plano estratégico, o 

assunto estava ainda a ser estudado. Disse, finalmente, que os serviços 

municipais, através da Polícia Municipal, têm vindo a reforçar a vigilância e 

a fiscalização deste espaço nos dias da feira semanal; d) – Sobre o estudo 

relativo às tarifas de resíduos sólidos urbanos, disse que o mesmo 

comportava a informação solicitada, acrescentando que, se fosse 

necessário, seriam fornecidos mais elementos sobre este processo; 5 – 

Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Ainda sobre a feira semanal, 

informou que a Câmara Municipal não tem admitido novos feirantes para 

exercer a sua actividade em Guimarães, o que ajudava a explicar o elevado 

número de clandestinos que procuram, mesmo assim, fazer os seus 

negócios, tentando escapar à vigilância das autoridades. Acrescentou que, 

para minimizar o impacto da feira junto dos moradores das imediações do 

Campo de S. Mamede, os serviços municipais têm mantido uma constante 

fiscalização, sobretudo junto da Rua D. Urraca, para além de um contacto 
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permanente com os respectivos moradores; b) – Sobre o estudo relativo às 

tarifas de resíduos sólidos urbanos, esclareceu algumas questões, aludindo, 

designadamente, ao significativo alargamento do serviço de recolha, bem 

como ao exponencial aumento dos combustíveis, que, 

correspondentemente, têm vindo a acarretar custos muito elevados para a 

Autarquia. Disse, ainda, que era sempre possível apresentar um estudo 

mais aprofundado, com mais elementos, que possibilitasse tirar diversas 

conclusões. Todavia, e referindo-se concretamente ao estudo 

disponibilizado, disse discordar das conclusões apresentadas pelo Vereador 

Vítor Ferreira, visto assentarem em comparações do que não é 

comparável, porquanto tal estudo não reunia os elementos e a informação 

necessária para esse efeito. ----------------------------------------------------------- 

--------------------------------- DELIBERAÇÕES -------------------------------- 

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO DO 

VEREADOR EDUARDO ANTÓNIO SALGADO LEITE – 

Presente o seguinte requerimento apresentado pelo Vereador Eduardo 

António Salgado Leite: “Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 

77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, venho solicitar a suspensão do meu mandato de 

Vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo período de 32 dias. 

Fundamentação: motivos profissionais. Mais solicito a V. Ex.ª que, nos 

termos da lei, este pedido de suspensão seja apreciado na próxima reunião 

do executivo camarário de 26 de Janeiro de 2006 para produzir efeitos 

imediatos, uma vez que a Dr.ª Luísa Oliveira estará presente na referida 

reunião para me substituir e participar na mesma.”. DELIBERADO, 

POR ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. - 
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Nesta altura, pelas dez horas e dez minutos, após verificação da identidade 

e legitimidade respectivas, procedeu-se à substituição do Vereador 

Eduardo António Salgado Leite, nos termos do disposto no n.º 7 do art. 

77º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, visto que estava presente a cidadã 

imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, Luísa Maria Alves 

de Oliveira. O Presidente da Câmara deu as boas vindas à nova 

Vereadora, desejando-lhe as maiores felicidades no respectivo mandato. --- 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da oferta da 

Associação de Viajantes e Pracistas aquando do seu último aniversário; 2 – 

Da seguinte informação do Gabinete de Relações Públicas: “A Câmara 

Municipal de Guimarães, através de uma notícia do Jornal “O Público”, 

tomou conhecimento que o maior coleccionador de lápis do mundo, que 

detém desde o ano de 2001 o seu nome inscrito no Livro de Recordes do 

Guiness, é da cidade de Colónia do Sacramento, Uruguai, cidade geminada 

com Guimarães e que, curiosamente, não tem na sua colecção qualquer 

lápis identificativo de Portugal. Neste contexto, entendeu-se corresponder 

à pretensão do coleccionador fazendo uma recolha e envio de diversos 

lápis de diferentes instituições; 3 - Da seguinte informação do Gabinete de 

Relações Públicas: “A cidade de Kaiserslautern, desde a assinatura do 

Protocolo de Geminação com Guimarães, tem vindo a manifestar o seu 

agrado pelas salutares relações bilaterais estabelecidas entre ambas as 

cidades. Ao longo destes anos estabeleceram-se diversas actividades, trocas 

de experiências e intercâmbios em várias áreas e domínios de intervenção, 

que catapultaram esta geminação para uma das mais bem sucedidas até 

então. Como forma de demonstração de agrado com Guimarães, 

Kaiserslautern decidiu presentear-nos com a geminação de “Praça de 
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Guimarães” a um novo local da sua cidade, a ser inaugurado no próximo 

dia 2 de Fevereiro. No dia 1 do mesmo mês será inaugurado um novo 

edifício que reunirá diversos serviços daquela cidade, com sendo 

Bombeiros, INEM, Protecção Civil, entre outros. Para ambos os eventos 

foram convidados a estarem presentes a Câmara Municipal de Guimarães e 

os Bombeiros de Guimarães. De salientar que os Bombeiros de Guimarães 

e de Kaiserslautern têm estabelecido contactos, trocas de experiências e 

conhecimentos entre ambos, desde o início da assinatura do Protocolo 

entre as duas Câmaras Municipais; 4 - Da seguinte informação do 

Gabinete de Relações Públicas: “De 4 a 19 de Fevereiro próximo vai 

decorrer na cidade de Compiégne, França, (cidade com quem Guimarães 

tem vindo a estabelecer laços de amizade e cooperação desde o ano de 

2004) uma exposição de artistas e criadores das duas cidades geminadas. 

Sendo que Compiégne considera a cidade de Guimarães como cidade 

irmã, estendeu o convite a Guimarães para participação na mencionada 

exposição, na qual muito honrosamente nos faremos representar. Assim, 

dois artistas vimaranenses estarão em Compiégne com as suas obras 

(pintura e fotografia), a par com outros artistas de diversas cidades, tais 

como: Bury Saint Edmunds (Reino Unido); Vianden (Luxemburgo); 

Landshut (Alemanha); Elblag (Polónia); Raleigh (Estados Unidos); Arona 

(Itália); Kiryat Tivon (Israel); Shirikawa (Japão) e Huy (Bélgica); 5 – De 

uma informação da Zona de Turismo de Guimarães relativa aos dados 

estatísticos para o ano de 2005, de onde se destacam as seguintes 

conclusões: o ano de 2005, apesar de registar uma descida no número de 

visitantes aos Postos de Turismo relativamente a 2004, apresenta valores 

que confirmam uma clara evolução positiva, tendência ao longo da última 

década; pelo segundo ano consecutivo os visitantes oriundos de Espanha 

ocupam o primeiro lugar dos visitantes aos Postos de Turismo passando 
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os turistas nacionais para a segunda posição; Portugal, Espanha e França 

representam sistematicamente mais de metade dos turistas que procuram 

informações nos Postos de Turismo, com 65% do total de visitantes em 

2005; a Galiza ocupa o primeiro lugar no que se refere à origem dos 

visitantes Espanhóis a Guimarães, com 32% do total em 2005; 6 – De um 

exemplar da revista italiana “Bell’Europa” do mês de Janeiro onde vem 

publicado um artigo de 12 páginas sobre Guimarães, resultado de uma 

visita educacional organizada pelo ICEP com a colaboração da Zona de 

Turismo de Guimarães em Junho de 2005 para o Fotógrafo Stefano 

Torrione e para o Jornalista Filippo Cerrina; 7 – Da seguinte informação 

da Vereadora Francisca Abreu: “Por convite da Senhora Ministra da 

Educação teve lugar uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara, 

que se fez acompanhar pela Vereadora da Educação, no passado dia 20 de 

Janeiro, no Ministério da Educação, em Lisboa. A Senhora Ministra 

começou por manifestar duas preocupações no que respeita às escolas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico: 1 – a dispersão de escolas e o número reduzido 

de alunos a frequentar algumas escolas, principalmente em zonas 

periféricas e rurais, estas identificadas como escolas de insucesso, 

considerando as taxas de retenção que se verificam, superiores à média 

nacional. Por outro lado, a pressão que sofrem as escolas das zonas 

urbanas e consequente sobrelotação; 2 - o regime de funcionamento que, 

por razões pedagógicas e sociais de apoio aos alunos e às famílias, deve ser 

normal. Para cumprir a escola a tempo inteiro, prevê a inclusão de outras 

actividades extra-curriculares, assente no modelo do Inglês iniciado no ano 

lectivo 2005/2006, reforçando a intervenção das escolas. Relativamente à 

aplicação do Acordo Relativo a Cartas Educativas e Rede Escolar do 1.º 

Ciclo, celebrado entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses em 25 de Outubro de 2005, foi declarado o 
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seguinte: o encerramento de escolas deve ser considerado caso a caso, 

sempre por razões pedagógicas e depois de acauteladas questões como as 

melhores condições de aprendizagem dos alunos, a segurança, a 

deslocação. Declarou conhecer e compreender as resistências manifestadas 

por diferentes agentes em algumas zonas do país quando se prevê o 

encerramento de escolas. Por isso, a aplicação do despacho que prevê o 

encerramento de escolas do 1.º Ciclo com menos de 20 alunos e com taxas 

de aproveitamento inferiores à média nacional tem sido ajustada em 

colaboração com os Municípios. Nas situações em que a transferência de 

alunos para outra escola implica transporte, o Ministério da Educação está 

a estudar a possibilidade de financiar as autarquias para esse efeito. No que 

respeita à requalificação de escolas do 1.º Ciclo, será criado um programa 

intensivo de financiamento das autarquias para esse fim, a partir de 2007, 

no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio, para aplicação a curto 

prazo.” 8 – Do ofício remetido pela Câmara Municipal de Guimarães à 

AENOR solicitando a revisão do valor das actuais taxas de portagem de 

modo a isentar o pagamento do valor de portagem entre os nós de Silvares 

e Pinheiro e a equiparação do valor da taxa de portagem de Pinheiro 

relativamente à de Silvares por forma a que a opção resulte do critério de 

proximidades e não do preço da portagem; 9 – Fez uma síntese da acta n.º 

10 da Reunião do Conselho Municipal de Segurança, realizada no passado 

dia 23 de Janeiro, destacando que a criminalidade desceu de 2004 para 

2005 em termos genéricos e em quase todas as categorias, nomeadamente 

nos crimes contra pessoas e contra o património. ------------------------------- 

---------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------- 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

1 – Do ofício da Associação de Municípios do Vale do Ave remetendo, 

para conhecimento, o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de 
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Actividades para o ano de 2006, que se encontra disponível para consulta 

na Secretaria Geral da Câmara Municipal; 2 - Do despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 12 de Janeiro de 2006, relativo à implementação de 

sistema de gestão da qualidade de serviços municipais, que se dá aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Janeiro de 2006, que 

aprovou a alteração número um ao Orçamento e Plano de Investimentos 

da Câmara Municipal, para o ano de 2006, que se dá aqui por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------- 

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Luísa Oliveira. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – 

REPARAÇÃO DO ACESSO AO LUGAR DA NOGUEIRA – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A pedido 

da Junta de Freguesia de S. Faustino proponho que a Câmara conceda a 

àquela Autarquia a verba de €222,00 (duzentos e vinte e dois euros) para a 

aquisição de material (24 m3 de pó de pedra) destinado à reparação do 

acesso ao Lugar da Nogueira – S. Faustino, conforme quantificação de 

custos elaborados pelo Departamento de Obras Municipais”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – 

ARRANJO DE VALETAS NA RUA DA LEIRA – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Junta de Freguesia de S. 

Faustino, através do ofício n.º 62 de 5 de Dezembro de 2005, solicitou a 

esta Câmara Municipal a concessão de um apoio para o arranjo de valetas 
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no alargamento que se fez na Rua da Leira até ao Lugar de Souto Novo. 

Segundo orçamento elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, o 

custo dos trabalhos estima-se em €6.213,59 (seis mil duzentos e treze 

euros e cinquenta e nove cêntimos). Assim, propõe-se a atribuição de um 

apoio no valor de €6.213,59 (seis mil duzentos e treze euros e cinquenta e 

nove cêntimos) à Junta de Freguesia de S. Faustino para execução dos 

trabalhos referidos, devendo o seu pagamento ser feito através de autos de 

medição de trabalhos elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA EM FRENTE AO 

PARQUE DE LAZER – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “A pedido da Junta de Freguesia de Selho S. 

Cristóvão proponho que a Câmara conceda àquela Autarquia a verba de 

€2.100,00 (dois mil e cem euros) destinada à aquisição de material 

necessário para pavimentar uma área em frente ao Parque de Lazer, 

conforme quantificação de custos elaborada pelo Departamento de Obras 

Municipais”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade orgânica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

N.º 454/97 – RECURSO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – Presente uma proposta do Vereador Júlio Mendes, em 

anexo, elaborada no seguimento do recurso para o Plenário da Câmara, 

também em anexo, interposto pela “Sociedade Comercial Gimno 31 – 

Actividades Desportivas, Lda.”, do despacho do Vereador Júlio Mendes, 
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datado de 10 de Novembro de 2005, que indeferiu o pedido formulado no 

processo supra identificado, para unificar duas fracções autónomas através 

da abertura da placa do piso do edifício e construção de escadas de acesso. 

O edifício situa-se na Urbanização Quinta do Monte, lote 7, nºs 164/172, 

Caldelas, Guimarães. A referida proposta, bem como o recurso hierárquico 

dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro 

de actas. O Vereador Júlio Mendes não participou na votação da 

proposta. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO N.º 624/05 – RECURSO 

PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL – Presente uma 

proposta do Vereador Júlio Mendes, em anexo, elaborada no seguimento 

do recurso para o Plenário da Câmara, também em anexo, interposto por 

António Carlos Freitas Ribeiro Saraiva, do despacho do Vereador António 

Castro, datado de 13 de Setembro de 2005, que indeferiu o pedido de 

viabilidade de execução de obras no prédio sito na Rua de Camões, nºs 29 

e 31, freguesia de S. Sebastião, desta cidade. A referida proposta, bem 

como o recurso hierárquico dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. O Vereador Júlio Mendes 

não participou na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------------------------- 

TRANSFERÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ZONA 

DE TURISMO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação da 

Zona de Turismo de Guimarães: “Submete-se à aprovação do Executivo 

as transferências de verba relativas ao orçamento da Zona de Turismo de 

Guimarães, aprovado para o ano de 2006 (no valor de €342.900,00), de 

acordo com o seguinte cronograma financeiro: Janeiro de 2006: €28.575,00 

(vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Fevereiro de 2006: 

€28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Março de 
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2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); 

Abril de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco 

euros); Maio de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e 

cinco euros); Junho de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e 

setenta e cinco euros); Julho de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil 

quinhentos e setenta e cinco euros); Agosto de 2006: €28.575,00 (vinte e 

oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Setembro de 2006: €28.575,00 

(vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Outubro de 2006: 

€28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); 

Novembro de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e 

cinco euros); Dezembro de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e 

setenta e cinco euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.05.01.04. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA ZONA DE 

TURISMO DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 2006 – Presente a 

seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: “Nos termos do 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Considerações Técnicas 

2.9.10.11) e do n.º 4 do art. 12.º do Regulamento Interno de Contabilidade, 

submete-se à consideração superior a constituição do seguinte fundo de 

maneio para o ano de 2006, para correr com oportunidade a despesas 

diversas: Maria de Fátima Oliveira Teixeira Bastos, Técnica Profissional de 

Secretariado Especialista – €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com feiras, exposições e actividades diversas. Este Fundo de 

Maneio será reconstituído mensalmente, contra entrega dos documentos 

comprovativos da despesa e a sua reposição será feita até 31 de Dezembro 

do corrente exercício económico. Mais informo que esta verba está 

contemplada na rubrica 01.06.02.03.05, relativa ao orçamento da Zona de 
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Turismo para o ano de 2006”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE 

CURTUMES, SITUADA NA ZONA DE COUROS – 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Júlio Mendes: “A Assembleia Municipal, em sessão de 1 de Julho 

de 2005, deliberou autorizar a aquisição da ANTIGA FÁBRICA DE 

CURTUMES, situada na Zona de Couros, pertencente à massa falida da 

SOCIEDADE FREITAS & FERNANDES, pelo preço de €350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil euros), de harmonia com a deliberação de 

Câmara de 2 de Junho de 2005. Pelas mesmas deliberações foi aprovada 

uma minuta de contrato promessa de compra e venda onde consta que tal 

preço seria pago em duas prestações, a primeira das quais, no valor de 

€70.000,00 (setenta mil euros), com a assinatura do contrato promessa, e a 

segunda, no valor de €280.000,00 (duzentos e oitenta mil euros), no acto 

da respectiva escritura de compra e venda, fixando-se o dia 31 de Janeiro 

de 2006 para a celebração dessa escritura. O respectivo processo obteve o 

Visto do Tribunal de Contas em sessão de 16 de Dezembro passado, 

tendo o contrato promessa sido celebrado no dia 28 de Dezembro de 

2005, data em que foi paga a primeira prestação de €70.000,00 (setenta mil 

euros). Havendo conveniência para a Câmara Municipal em efectuar o 

pagamento do remanescente preço, no valor de €280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil euros), em prestações, ficou acordado com o respectivo 

Liquidatário Judicial, o pagamento em 4 prestações, de acordo com o 

seguinte plano: A 1ª prestação, no valor de €70.000,00 (setenta mil euros), 

será paga até ao próximo dia 31 de Janeiro. As restantes 3 prestações, no 

valor de €70.000,00 (setenta mil euros) cada, serão pagas nos 3 meses 

subsequentes, até ao final de cada mês. A escritura de compra e venda será 
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celebrada no dia 28 de Abril de 2006, data em que será paga a 4ª e última 

prestação. Proponho, assim, que seja submetido à aprovação da Câmara 

Municipal o plano de pagamentos acima referido.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.01.03.07. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

COOPERATIVAS – COOPERATIVA A OFICINA – 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A ESTABELECER COM A 

COOPERATIVA A OFICINA, CIPRL NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE 

SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA PELA LEI Nº 5-

A/2002 DE 11 DE JANEIRO – Presente a seguinte proposta: “Tendo 

em vista que a actividade regular da Oficina remete inequivocamente para 

o disposto nas alíneas l) do nº 2 e b) do nº4, ambas do artigo 64º da Lei 

referida em assunto, o que reclama uma contratualização clara, 

transparente e objectiva, que, desde logo, determine as obrigações a 

assumir pelas partes, tal como o disposto no artigo 67º da referida Lei, 

proponho a aprovação em minuta e posterior celebração do protocolo de 

colaboração em anexo, mediante o qual a Câmara Municipal financia as 

actividades a desenvolver pela Cooperativa A Oficina, em 2006, com o 

montante de €1.515.000,00 (um milhão quinhentos e quinze mil euros)”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 05.01.01.02. A minuta do protocolo dá-se aqui por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. A Vereadora Francisca 

Abreu não participou na discussão e na votação da proposta. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

António Salgado Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos nas listas do PSD 
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votaram contra no ponto 12 da agenda da reunião de Câmara de 26 de 

Janeiro de 2006 pela razão fundamental de considerarmos que as régie-

cooperativas criadas pela Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no 

essencial, a tornear regras de rigor e de transparência que o Estado e a 

Administração Pública fixam para si próprios, com o objectivo de fugir ao 

controlo político da Assembleia Municipal. Independentemente de 

considerarmos uma ou outra realização a cargo das cooperativas digna de 

registo, continuamos a acreditar que era possível, na maior parte dos 

eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e apoiando o dinamismo 

das associações concelhias”. --------------------------------------------------------- 

CULTURA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL – 

ORQUESTRA DO NORTE – Presente, para ratificação, o Protocolo de 

Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação Norte 

Cultural – Orquestra do Norte – para promoção e divulgação da cultura 

musical, que se anexa. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. O referido Protocolo dá-se aqui 

por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – 

RECTIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação da Vereadora 

Francisca Abreu: “Em sua reunião realizada no passado dia 29 de 

Dezembro a Câmara Municipal de Guimarães deliberou aprovar a 

proposta da Comissão Consultiva constituída no âmbito do Apoio à 

Actividade Editorial, de aquisição dos exemplares dos livros ali 

mencionados. Por lapso, referiu-se que se pretendia adquirir vinte e cinco 

exemplares do Livro “As Canjas da Aninhas Miranda”, ao preço unitário 

de €8,04 (oito euros e quatro cêntimos), o que perfazia um total de 
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€201,00 (duzentos e um euros), quando se pretendia dizer que o preço 

unitário era de € 8,40 (oito euros e quarenta cêntimos), o que perfazia um 

total de € 210,00 (duzentos e dez euros). Assim, proponho que se 

rectifique a deliberação supra mencionada, nela passando a constar que se 

pretende adquirir os vinte e cinco exemplares do Livro “As Canjas da 

Aninhas Miranda” pelo preço unitário de € 8,40 (oito euros e quarenta 

cêntimos), o que perfaz um total de € 210,00 (duzentos e dez euros)”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

CULTURA – UNIVERSIDADE DO MINHO – ESCOLA DE 

ENGENHARIA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – 

EGPGV’2006 – SIXTH EUROGRAPHICS SYMPOSIUM ON 

PARALLEL GRAPHICS AND VISUALIZATION – Presente um 

ofício da Escola de Engenharia da Universidade do Minho dando 

conhecimento da realização, nos próximos dias 11 e 12 de Maio, da sexta 

edição da série de simpósios EGPGV (EGPGV’2006 – Sixth 

Eurographics Symposium on Parallel Graphics and Visualization), 

tratando-se de uma série de eventos organizada sob os auspícios da 

Eurographics e ACM SIGGRAPH, duas organizações científicas 

internacionais de elevado prestígio (www.eg.org e www.acm.org), sendo 

que as sessões técnicas se realizarão no Campus de Gualtar, em Braga, e o 

jantar oficial em Guimarães, na Pousada de Santa Marinha. Assim, 

solicitam o seguinte apoio da Câmara Municipal: fornecimento de material 

de divulgação do concelho de Guimarães, para incluir no material a 

distribuir; oferta de um brinde alusivo a Guimarães para ser entregue como 

prémio ao autor do melhor artigo, ou para entregar aos oradores 

convidados; disponibilização de um guia para realizar uma visita guiada ao 

Centro Histórico de Guimarães no dia 11 de Maio ao fim da tarde; 

disponibilização de recursos da Câmara de Guimarães para transportar os 
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participantes do Campus de Gualtar para o Centro de Guimarães, Pousada 

de Santa Marinha e regresso a Braga no dia 11 de Maio. Pela Vereadora 

Francisca Abreu foi prestada a seguinte informação: “Considerando o 

público qualificado a que se destina a acção, considerando também a 

importância da divulgação da nossa cidade, propõe-se 1 – oferta de 

material promocional de Guimarães; 2 – oferta de um livro sobre 

Guimarães ao autor do melhor artigo científico; 3 – disponibilização de um 

técnico para a realização da visita guiada ao Centro Histórico. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 

AGRUPAMENTO DE PEVIDÉM – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “O Agrupamento de Pevidém vem, através de 

ofício, solicitar à Autarquia apoio ao nível da Acção Social Escolar para um 

grupo de 5 alunos matriculados nas EB1 de Eirinha/Serzedelo e 

Barreiro/Selho S. Jorge, em virtude da situação económica dos agregados 

familiares se ter alterado pelo facto de os Pais se encontrarem actualmente 

desempregados. Embora os processos relativos a atribuição de apoios para 

Livros e Material Escolar, Alimentação e Gestão em Refeitórios, tenham já 

sido deliberados em reunião de Câmara, propomos, tendo em atenção a 

situação económica dos encarregados de educação: 1 – a concessão de 

escalão A aos 3 alunos da EB1 de Eirinha/Serzedelo, inicialmente 

sinalizados com escalão B. Esta alteração de escalão implica: a atribuição 

ao Agrupamento de Pevidém de uma verba de €60,00 (sessenta euros) 

(€20,00/aluno) destinada a Livros e Material Escolar; a concessão do 

almoço gratuito no refeitório. 2 – a concessão do almoço gratuito aos 2 

alunos da EB1 do Barreiro – Selho S. Jorge. Este apoio implica que a 

verba para Alimentação e Gestão em Refeitórios Escolares atribuída à 

Associação de Pais da EB1 do Barreiro/Selho S. Jorge, no valor de 
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€1.268,69 (mil duzentos e sessenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos) 

mensais por deliberação de Câmara e 15 de Dezembro último, seja alterada 

a partir de Janeiro de 2006 para €1.322,29 (mil trezentos e vinte e dois 

euros e vinte e nove cêntimos)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA E CAMINHO DA BARROCA – 

FREGUESIA DE URGEZES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se 

submete à apreciação camarária a alteração ao trânsito na freguesia de 

Urgezes, assinalada na planta anexa. A sua elaboração está em harmonia 

com a Junta e Assembleia de Freguesia e permitirá melhorar as condições 

de circulação e segurança rodoviária no arruamento em causa”. A planta 

com a alteração ao trânsito dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS 

DEFICIENTES VISUAIS DO DISTRITO DE BRAGA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 6 de Janeiro de 2006, que cedeu à 

Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

pela cedência de um autocarro para o transporte dos associados da 

Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, no dia 

21 de Janeiro, de Braga para Guimarães e vice-versa, durante as 
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comemorações do 10.º aniversário da Associação, a decorrer em 

Guimarães. Considerando que se trata de uma Associação sem fins 

lucrativos e de integração social e cultural e não haver inconveniente para 

os serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação 

do executivo camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro no dia 22 de Fevereiro para 

efectuar o transporte de cerca de 50 alunos do Agrupamento de Escolas de 

Ponte à Pista de Atletismo Gémeos Castro das 08:15 às 13:30, aquando da 

sua participação no corta-mato distrital. Considerando não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidente da Câmara, datado de 16 de 

Janeiro de 2006, que cedeu à Cooperativa Fraterna viaturas da Câmara para 

distribuição de alimentos a famílias carenciadas, durante o passado mês de 

Dezembro de 2005. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – Presente 

uma proposta de toponímia para a freguesia de Sande Vila Nova, que 

mereceu aprovação por parte da Assembleia de Freguesia. A designação 

toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. – 
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TOPONÍMIA – FREGUESIA DE FIGUEIREDO – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Figueiredo, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

INSTALAÇÃO DE UM MARCO DE INCÊNDIO – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Guardizela solicitando apoio da Câmara 

Municipal destinado a custear as despesas com a instalação de um marco 

de incêndio, exigido para licenciamento da Sede da Junta de Freguesia e do 

Centro Social de Guardizela, no valor de €1.930,71 (mil novecentos e 

trinta euros e setenta e um cêntimos) + IVA. Propõe-se a concessão de um 

apoio no valor de 50% da referida verba. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – 

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DEFINITIVA – 

Presente a seguinte proposta: “Vem a Associação de Apoio à Criança 

solicitar um apoio pecuniário tendo em vista o financiamento da obra de 

restauro e equipamento da sede definitiva, localizada na Rua de Santa 

Maria. Trata-se de um investimento orçado em cerca de €415.000,00 

(quatrocentos e quinze mil euros), em resultado do qual a Associação 

reunirá todas as condições para realizar o seu objecto, ou seja, o 

acolhimento temporário de crianças em situação de risco ou abandono. 

Desde a primeira hora que a Câmara Municipal de Guimarães acarinhou 

este projecto que, dada a sua valia e relevância sociais, tem sido capaz de 

angariar apoios significativos de outras entidades. Deste modo, atento o 

interesse público da edificação da obra que a Associação pretende 
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concretizar, proponho a atribuição, à Associação de Apoio à Criança, de 

um subsídio de €44.502,50 (quarenta e quatro mil, quinhentos e dois euros 

e cinquenta cêntimos), correspondente a 20% da comparticipação 

assumida pelo FEDER, e destinado a co-financiar a obra mencionada em 

assunto”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 08.07.01. O Vereador César Machado não 

participou na discussão e na votação da proposta. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votaram favoravelmente os pontos 24 a 27 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE 

SANGUE DE GUIMARÃES – 20º ANIVERSÁRIO – Presente a 

seguinte proposta: “Tendo em vista que a Associação em referência se 

prepara para comemorar o seu 20º Aniversário, vem a respectiva Direcção 
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solicitar um apoio para o efeito. Atentos os objectivos da Associação e o 

interesse em dignificar as comemorações do respectivo aniversário, 

proponho a atribuição, à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Guimarães, de um subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta euros)”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 24 a 27 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas 

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

interno para a atribuição de subsídios”. ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO MÉDICO – Presente a seguinte proposta: “Vem a 

Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães solicitar um apoio 

tendo em vista a aquisição de equipamento que, na perspectiva do médico 
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que presta assistência aos respectivos utentes, deveria estar disponível, de 

forma a optimizar os cuidados médicos que podem ser prestados na 

própria sede social tratando-se, concretamente, de um electrocardiógrafo, 

de um aparelho digital de medição de tensão arterial e de um oto-

oftalmoscópio. Assim, tendo em vista o relevante apoio social assegurado 

pela Associação, e considerando o aval e aconselhamento médicos que 

estão na origem desta solicitação, proponho a atribuição, à Associação de 

Reformados e Pensionistas de Guimarães, de um subsídio de €2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar na aquisição do 

equipamento médico referido”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votaram favoravelmente os pontos 24 a 27 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 
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SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA – 

CANDIDATURA A PROVAS NACIONAIS – Presente a seguinte 

proposta: “Vem a Associação de Andebol de Braga informar que se 

encontra a ultimar uma candidatura tendo em vista a organização, no 

distrito de Braga, de três competições nacionais de atletismo, a decorrer no 

corrente ano de 2006: Torneio de Selecções, Fase Final de Juvenis e Fase 

Final de Selecções Regionais. Trata-se de competições para escalões 

jovens, de grande nível, nas quais estarão certamente envolvidos atletas de 

Guimarães, pelo que, também por este motivo, haveria todo o interesse 

em assegurar a realização de algumas destas provas em Guimarães. Assim, 

tendo em consideração o número de jovens de Guimarães envolvidos e o 

impacto das várias provas mencionadas, proponho a atribuição, à 

Associação de Andebol de Braga, de um subsídio de €3.000,00 (três mil 

euros), com o qual ficaria garantida a realização, em Guimarães, do 

Torneio de Selecções e da Fase Final de Juvenis”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na 

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 24 a 27 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 
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avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BRÁS – FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 12 de Janeiro de 2006, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Brás, a realizar na 

freguesia de Sande S. Lourenço, com a colocação de 3 contadores para a 

potência de 41,4 Kva cada, a ligar em dois períodos diferentes, sendo o 

primeiro nos dias 28 e 29 de Janeiro e o segundo de 3 a 5 de Fevereiro. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DE S. JORGE – 

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente um ofício da 

Associação das Festas de S. Jorge, freguesia de Selho S. Jorge, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 21 e 23 de Abril, com 

a colocação de 6 contadores para a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE POLVOREIRA – Presente um ofício da Comissão 

de Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Polvoreira, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar nos próximos dias 20 e 21 de 

Maio, com a colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE,  
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APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E VINTE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


